
 

 

Zarządzenie   Nr  50/2016 
Wójta Gminy Nowy Duninów  

z dnia 30 września 2016  roku 

 

Zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2016 rok 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.), Wójt Gminy 

zarządza co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2016 rok Nr  81/XI/2015  Rady Gminy Nowy  

Duninów  z dnia  30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę  84.080,-  zł. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem 

wynosi 14.282.682,03 zł 

  

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 84.080,- zł do kwoty 14.080.379,65 zł 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 202.302,38 zł  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały  

Budżetowej na 2016 rok 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 113.580 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 29.500 zł. 

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi 13.727.682,03 zł 

 

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 113.580 zł. Zmniejszone o kwotę 29.500 zł do kwoty 

13.196.305,38 zł 

Wydatki majątkowe stanowią kwotę  531.376,65 zł 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały 

Budżetowej na 2016 rok . 

 

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu  

  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 

  Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały 

  Budżetowej na 2016 rok  

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 

 
UZASADNIENIE 

W załączniku dochody  dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 

dochodów o kwotę  84.080,- (dochody bieżące) 

 

Dział 852 kwota  84.080- 

Rozdział 85212 kwota 62.880,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację 

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki 

emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla 

opiekunów. 

Rozdział 85295 kwota 21.200,- Decyzja z MUW o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”. 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu 

wydatków o kwotę  113.580,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 600 kwota  6.500-                                                                                                                                        

Rozdział 60016 kwota 6.500,- Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont drogi gminnej. 

 

Dział 754 kwota  3.000-                                                                                                                                        

Rozdział 75412 kwota 3.000,- Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków. 

Dział 852 kwota  104.080- 

Rozdział 85212 kwota 62.880,- Środki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. 

Rozdział 85214 kwota 20.000,- Środki na wypłatę zasiłków celowych. 

Rozdział 85295 kwota 21.200,- Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu 

wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu 

wydatków o kwotę  29.500,- (wydatki bieżące) 

 

Dział 758 kwota  9.500-                                                                                                                                        

Rozdział 75818 kwota 9.500,- Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na badań lekarskich strażaków kwota 

3.000,- oraz na remont drogi gminnej kwota 6.500,- 

Dział 852 kwota  20.000,- 

Rozdział 85206 kwota 20.000,- Zmniejszenie wydatków z wynagrodzeń osobowych asystent rodziny z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


